Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 7/06 2012 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Poul Henning Poulsen
Stedfortræder:
01. Indledning ved Kirsten Clausen.
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MR Loven: §1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for gode
vilkår for evangeliets forkyndelse.

Kirsten Clausen fortalte om landsmødet på Nyborg Strand
med ”Landsforeningen af Menighedsråd”. Her fik hun og
alle andre god inspiration til det daglige arbejde i
menighedsrådet.
02. Godkendelse af referat
Referatet godkendt.
03. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt – dog byttes der rundt på punkt 7 og
punkt 9.
04. Kirkens liv og vækst
Jens Kristian Eriksen takkede for festen for de frivillige i
Kirkecentret d. 21. maj 2012. Dejlig at se de mange der i
det daglige gør et stort stykke arbejde for Thisted Kirke.
Dette arrangement ses gerne som en tradition i fremtiden.
05. Næste møde: FU 31/7, MR 9/8.
Mødedatoer taget til efterretning.
06. Thisted Kirke: Indvendig istandsættelse.
Byggeudvalget har afholdt møde d. 4. juni 2012.
Siden sidst og nye beslutninger.
Niels Christensen orienterede fra mødet.
Projektforløb: Projektet er ca.1,5 uge efter tidsplanen,
men arkitekt Asger Thomsen regner med, at det kan
indhentes.
Antependium: MR har modtaget et tilsagn om tilskud fra
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene formål på 205.000 kr. til restaurering af
det gamle. MR beslutter med 14 stemmer for og 1 imod, 1
undlod at stemme, at man restaurerer det nuværende
antependium iht. Nationalmuseets beskrivelse/anbefaling.
Andet: Der arbejdes videre med nye korstole og andet
inventar. Byggeudvalget vil på næste MR-møde d. 9.
august 2012 fremlægge mere detaljerede forslag omkring
nye korstole, evt. digitalt udstyr og andet. Byggeudvalget
indhenter tilbud til de enkelte forslag. Arbejdsmøde
omkring evt. IT-udstyr d. 14. juni 2012 kl. 17.00.
07. Kirkegården: Helhedsplan. Specifikation af
Jens Kristian Eriksen og Sally Enevoldsen gennemgik
delområde A. Det videre forløb?
## dele af planen. Delområde A forventes igangsat i 2013.
Kirkegårdsudvalget prøver at finde fonde, hvor der kan
søges støtte til hele projektet. Helhedsplanen sættes på
dagsordenen til mødet i august.
08. Kirkegården: Provstens tilbagemelding:
Provsten anbefaler, at der skal betales 1000 kr. for
Begravelse af senaborter.
begravelse af et foster, den samme takst som i Ålborg.
MR tilslutter sig denne anbefaling.
09. Budget 2013. Forslag med bilag.
##### Jens Kristian Eriksen, Kirsten Ringgaard og Solveig
Vi mangler at finde mindst 100.000 kr. på
Kamp Christensen gennemgik budgettet med de
kirkens drift. Tallet er nærmere 135.000 kr.
indkomne ønsker. Der arbejdes med en fremskrivning i
Indkomne ønsker og redegørelse.
###### forhold til 2012 på 0 %.
Der skal findes ca. 135.000 kr. på det opstillede budget.
Der er budgetteret med et ligningsbeløb til drift på
8.774.753 kr. og en driftsudgift på 8.874.753 kr.
Herudover er der budgetteret med et tillæg på merudgifter
på ca. 35.000 kr. til ungdomsgudstjenester, ekstra udgifter
til MR i.f.m. nyt menighedsråd, diverse personaleudgifter.
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10. Kirkecentrets indretning til gudstjenester.
Evaluering.

11. Brev 22.05.12 fra provsten: Indkaldelse til
Møde for formænd: Ansættelse af person.
12. Forretningsudvalg.
Funktion, dagsorden, referat.

13. Kontaktpersonen orienterer.

14. Orientering v. formanden:
a. Klokkespillet. Siden sidst.
b. Kapel. Lysestager. Siden sidst?
c. Lydforhold i kapellet?
d. Urnenedsættelse. Hvilke dage?
e. Konfirmandlokaler. Siden sidst?
f. Tjernobylforeningen.
Hjælp til atomskadede børn. Siden sidst.
g. Præstesag.
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MR besluttede følgende omkring det opstillede budget.
En del af den besparelse der kommer fra reducering af
personalet på kirkegården overføres til at dække
underskuddet på budgettet for 2013. Sally Enevoldsen
fremlægger et nyt forslag til budget for kirkegården.
MR giver herefter FU mandat til at vedtage det endelige
budget med følgende bemærkninger.
1.) Koncert med Thy Gospel. fredag d. 25.01.2013 i
Thisted kirke – 6 stemte for, 4 stemte imod og 5
stemte hverken for eller imod. Resultatet af
afstemningen betyder hermed, at pengene er
bevilget. Det betragtes dog som en
engangsforeteelse. (4000,00 kr.)
2.) Pengene til afholdelse af ”Missionssøndag” findes
under konto 61. (1000,00 kr.)
3.) Forslag fra Preben Nørgaard Christensen om
sangpædagog til drengekoret: 8 stemte for, 4
stemte imod og 3 stemte hverken for eller imod.
Resultatet af afstemningen betyder hermed, at
pengene er bevilget. (Et 2-årigt forløbsprojekt.)
(12.500 kr.)
FU laver efterfølgende et endeligt budget, hvor der herefter – med ovenstående 3 punkter - skal findes i alt ca.
150.000 kr. Pengene findes på formål 4. Kirkegården.
Anlægsopgaver.
Projektoropsætning i kirkesal:
Pengene findes på driften for 2012.
Resten opføres som anlægsønsker i budgettet.
Orglet i kapellet anføres på provstiets prioriteringsliste.
MR besluttede følgende:
Klokkeringning. Kan ikke lade sig gøre, når kirken er
under restaurering.
Flag: Der ønskes flag op ved kirken.
Alterbægre: Det ønskes, at de rigtige alterbægre benyttes.
MR-møder: Afholdes efterfølgende på 2. sal.
Der arbejdes med at ansætte en person til hjælp med
regnskabsfunktioner, samt til hjælp for de lokale
kontaktpersoner. MR bakker op om denne beslutning.
Jens Kristian Eriksen forklarede, hvordan FU arbejder.
FU gennemarbejder dagsorden til kommende MR-møde har ikke beslutningskompetence, men kan indstille forslag
til MR. Alle referater fra FU gemmes i mappe i boksen.
Lone Kofod orienterede om dagligdagen.
a.
b.
c.
d.

Klokkerne er under støbning.
Er sat i gang.
Er kontrolleret.
Orientering. Kirkegårdsudvalget arbejder videre
med problemet.
e. Der arbejdes med at leje lokaler hos Thisted
KFUM og KFUK.
f. Orientering. Tjenobylforeningen takker nej i år.
g. Orientering.
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h. Krucifiks i sakristiet, revnedannelse.
Hvad gør vi?
i. Valg til menighedsrådet 13.nov. 2012.

Side 3 af 3
h. Jens Kristian Eriksen orienterede. Er i øjeblikket i
depot på grund af kirkens indvendige renovering.
i. Orientering v. valgformanden Leif Damsgaard
Jensen. Der afholdes orienteringsmøde om valget
tirsdag d. 11. september kl. 19.00

15. Efterretningssager: (Se mere på ITS.)
a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Cirkulære om valg til menighedsråd d. 13.nov.2012.
2. Personalepolitik for præster.
3. Nye skøn for pris- og lønudvikling i 2013.
4. Ny bekendtgørelse for indhentelse af børneattester.
5. Årsmødeforslag om udvidet kvartalsrapport
gennemført.
6. Rapportforbedringer i regnskabssystem som følge
af årsmødeforslag.
7. Kommentar til læserbrev ”Økonomi og regnskab”.

b. Stiftet: (Se mere på ITS.)
1. Fyld alle Danmarks kirker 30.sept.
Pressemeddelelse.

c. Provstiet: (Se mere på ITS.)
1. Budget 2013 udmelding d. 15.maj 2012.
2. Studiefrihed til Gitte Ishøy. Ændringer.
3. Indkaldelse til møde for formænd 21.06.2012:
Ansættelse.

d. Udvalgene:
KGU mødereferat 25.05.2012.
Medieudvalg mødereferat 29.05.2012.
e. Præsterne.

Kirkegårdsudvalget bliver anmodet om at forholde sig til
referatet fra sidste udvalgsmøde.
Kun gudstjeneste kl. 10.00 d. 2. september 2012 –
diakoniens dag.

f. Indkommet post:
1. Thisted Kommune. Vestergadeprojekt stoppet.
2. Brev fra privat om kirkens istandsættelse.
3. Dansk Folkehjælp. Tilbud: Hjertestarter og kursus.
4. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal.

16. Evt.
17. I ”venteposition” til senere:
a. Ideer fra målsætningsseminaret.
Hvem indleder næste gang?

Mødet sluttede kl.. 22.54.

Venlig hilsen

Kirsten Agger indleder næste gang.

Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 97920823, 20468796.
jke@mvbmail.dk

NB: Tegnet # antyder, at der er medsendt bilag til sagen. ITS = Bilag på IT-Skrivebordet.

